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ABSTRAK 

 

DESAIN DAN IMPLEMENTASI STEGOKRIPTO 

 

Oleh 

Ahmad Almaarif 

NIM : 23513022 

(Program Studi Magister Informatika) 

 

Metode pengamanan data merupakan salah satu aspek terpenting di era teknologi 

informasi sekarang ini. Konsep yang terkenal untuk pengamanan data ini adalah 

dengan menggunakan kriptografi dan steganografi. Masing-masing metode ini 

memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Pada kriptografi keamanan data 

lebih terjamin dengan mengacak data tersebut namun keberadaan data dapat 

diketahui dengan mudah oleh pihak lain. Keberadaan data ini dapat memicu pihak 

yang tidak bertanggung jawab untuk mencoba memecahkan data yang terenkripsi 

tersebut. Di sisi lain, pada steganografi keberadaan data dapat disembunyikan, 

namun keamanan data akan menjadi rentan jika keberadaan pesan tersebut 

terdeteksi. Hal inilah yang mendasari penelitian ini. Dengan menggabungkan 

konsep steganografi dan kriptografi maka tingkat keamanan data dapat 

ditingkatkan. Penelitian ini mengusulkan desain dan implementasi dari sebuah 

konsep yang dinamakan Stegokripto; metode pengamanan data dengan 

penggabungan steganografi dan kriptografi dengan memanfaatkan penggunaan 

noise sebagai cover message. 

 

Kata kunci: cryptography, steganography, information hiding, information 

security, concealed information, noise 
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ABSTRACT 

 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF STEGOKRIPTO 

 

By 

Ahmad Almaarif 

NIM : 23513022 

(Magister of Informatics Study Program) 

 

Method for securing data is one of the most important aspects in this 

technological era. The most famous methods for securing data is cryptography 

and steganography. Each of these methods has their own strength and weakness. 

In cryptography, security of data can be assured by scrambling the message but 

the existence of data can be knowledgeable to the third party. The knowledge of 

the existence of data could trigger the third party to try to broke that encrypted 

data. On the other hand, the existence of data in steganography can be concealed 

but the security of data is susceptible if the existence of data is detected. This is 

the background of this research. By combining steganography and cryptography 

concept, the security of data could be improved. This research proposed the 

design and implementation of a concept named Stegokripto; a method for securing 

data by combining steganography and cryptography by utilizing the use of noise 

as cover message. 

 

 

Keywords: cryptography, steganography, information hiding, information 

security, concealed information, noise  
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Bab I Pendahuluan 

 

Bab ini menjelaskan bagian pendahuluan dari pengerjaan tesis. Bab ini berisi latar 

belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan tesis, batasan masalah dan 

sistematika penulisan tesis. 

 

1.1 Latar Belakang 

Keamanan informasi merupakan salah satu aspek terpenting di era kemajuan 

teknologi informasi saat ini. Menurut Cisco Visual Networking Index (VNI), total 

trafik IP yang terjadi pada tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 91,3 exabytes 

perbulan (Cisco, 2014). Dengan jumlah trafik yang sebesar ini, keamanan data 

menjadi sangat penting, terutama untuk data-data yang bersifat sensitif seperti 

data-data perusahaan dan data-data yang berkaitan dengan keamanan negara. 

Pengamanan informasi ini biasanya dilakukan dengan cara berlapis, dalam artian 

baik data maupun jalur komunikasi data perlu untuk diamankan. Metode 

pengamanan data yang jamak digunakan adalah dengan menggunakan kriptografi.  

 

Kriptografi adalah cara untuk mengirimkan data dari pengirim sedemikian rupa 

sehingga hanya penerima yang berhak yang dapat memahami isi dari pesan yang 

dikirimkan. Permasalahan umum yang ada pada kriptografi adalah pesan yang 

sudah dienkripsi memiliki potensi untuk dipecahkan oleh pihak lain yang tidak 

bertanggung jawab dengan sumber daya dan dalam jangka waktu tertentu. Salah 

satu pertimbangan tingkat keamanan kriptografi ini adalah seberapa lama waktu 

yang diperlukan penyerang untuk memecahkan isi pesan yang dikirimkan. Jika 

waktu yang digunakan untuk memecahkan pesan terenkripsi tersebut sangat lama, 

maka dapat diasumsikan bahwa teknik kriptografi tersebut aman. Tingkat 

keamanan dari teknik kriptografi ini dapat diukur salah satunya dengan panjang 

kunci, dalam artian semakin panjang kunci yang digunakan, maka akan semakin 

aman teknik kriptografi tersebut, walaupun hal ini tidak selalu berlaku. 

Contohnya, tingkat keamanan dari teknik kriptografi RSA dengan panjang kunci 

1024 bit setara dengan tingkat keamanan teknik ECC yang hanya menggunakan 

panjang kunci 163 bit (Amara dan Siad, 2011). 
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Metode pengamanan data lainnya yang juga dapat digunakan adalah dengan 

menggunakan steganografi. Steganografi adalah teknik yang digunakan untuk 

menyembunyikan keberadaan pesan sedemikian rupa sehingga hanya pengirim 

dan penerima yang tahu akan keberadaannya. Steganografi sudah lama digunakan 

sebagai teknik untuk menyembunyikan pesan ke dalam bentuk berkas lain yang 

dapat berbentuk gambar, suara, ataupun teks. 

 

Salah satu kelemahan dari kriptografi adalah penyerang dapat mengetahui bahwa 

ada pesan penting yang harus diamankan. Dengan demikian, tingginya tingkat 

keamanan suatu teknik kriptografi menjadi sangat penting bagi keamanan data. 

Berbeda dengan kriptografi, dalam steganografi pesan tersebut tidak menarik 

perhatian penyerang karena keberadaannya yang tersembunyi. Namun 

kelemahannya adalah jika penyerang mengetahui keberadaan pesan, maka pesan 

yang ada akan mudah terbaca. 

 

Melihat dari kelemahan masing-masing teknik di atas, penggabungan kedua 

teknik tersebut dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat perlindungan 

data. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menggabungkan kedua teknik ini; 

diantaranya dengan menggunakan penggabungan double-encryption dan image 

steganography (Usha dkk., 2011), penggabungan kriptografi dan image 

steganography (Marwaha dan Marwaha, 2010), dan beberapa penelitian lainnya. 

 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari konsep awal mengenai Stegokripto 

yang telah dilakukan sebelumnya (Rahardjo dkk., 2014; Rahardjo dkk., 2015). 

Dalam hal ini, konsep Stegokripto ini dijabarkan dan digambarkan dalam bentuk 

desain. Implementasi dan pengujian konsep ini juga dilakukan.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, berikut adalah kajian masalah yang mendasari 

penelitian ini. 

a) Bagaimana cara memanfaatkan noise sebagai medium untuk 

menyembunyikan pesan? 
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b) Bagaimana cara menghasilkan noise? 

c) Bagaimana penerima membedakan antara noise dan pesan terenkripsi? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Membuat rancangan Stegokripto dan mengimplementasikannya.  

2) Melakukan evaluasi terhadap implementasi yang dibuat 

 

1.4 Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa hal di bawah ini. 

1) Penelitian mengenai Stegokripto ini menggunakan noise sebagai cover 

message. Noise dihasilkan oleh Pseudo-random Noise Generator (PRNG). 

2) Metode kriptografi yang digunakan adalah AES. 

3) Penelitian ini terbatas pada fungsionalitas dari metode Stegokripto dengan 

beberapa pembahasan pada aspek peningkatan tingkat keamanan serta 

performa dari metode Stegokripto yang diajukan.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Buku tesis ini terdiri dari lima bab berikut. 

- Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan. 

- Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan pustaka yang menjadi landasan 

dalam penelitian ini beserta metode penelitian yang digunakan 

- Bab III Desain Algoritma, berisi desain dari algoritma Stegokripto yang 

diajukan 

- Bab IV Implementasi dan Pengujian, berisi pembahasan mengenai 

implementasi dan pengujian algoritma Stegokripto 

- Bab V Kesimpulan dan Saran, memuat kesimpulan dari penelitian ini 

beserta saran-saran untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang. 
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Bab II Tinjauan Pustaka 

 

Pada bab ini dijelaskan berbagai teori yang mendasari pengerjaan tesis ini 

berdasarkan studi dan eksplorasi pustaka. Teori tersebut mencakup teori singkat 

mengenai kriptografi dan steganografi, serta kombinasi kriptografi dan 

steganografi sebagai satu topik penelitian. 

 

II. 1 Kriptografi 

Penggunaan kriptografi telah berkembang sejak ribuan tahun yang lalu jauh 

sebelum era modern dimulai (Kahn, 1996). Kata kriptografi sendiri berasal dari 

bahasa Yunani, kryptós yang berarti rahasia atau tersembunyi; dan graphein yang 

berarti tulisan. Secara umum, kriptografi adalah sebuah ilmu untuk 

menyembunyikan informasi dengan cara tertentu sehingga hanya pihak yang 

berhak yang dapat membaca informasi tersebut. Publikasi awal tentang kriptogafi 

modern dapat ditemukan pada publikasi Shannon (1949), yang merumuskan 

struktur matematika dan properti-properti dari sebuah secrecy system atau sistem 

rahasia. Secara umum, Shannon mendefinisikan sistem rahasia sebagai  

sekumpulan transformasi yang dapat dibalik (reversible) dari sebuah himpunan 

kemungkinan pesan atau plaintext menjadi sebuah himpunan kemungkinan 

cryptogram atau yang juga dikenal dengan ciphertext.  

 

 

Gambar II.1 Skema dari sebuah sistem rahasia (Shannon, 1949) 
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Dalam skema ini, dijelaskan proses yang terjadi dalam sebuah sistem rahasia. Jika 

pesan diibaratkan sebagai M, proses enkripsi diibaratkan sebagai E dan kunci 

diibaratkan sebagai K, maka C = E(K, M), yang mana C merupakan ciphertext 

yang dihasilkan. Proses ini menjadi dasar dalam setiap algoritma kriptografi 

simetris yang ada sampai saat ini. Untuk selanjutnya, sistem rahasia ini lebih 

dikenal dengan nama cryptosystem.  

 

Pada awal perkembangannya, tingkat keamanan dari sebuah metode kriptografi 

sangat bergantung pada kerahasiaan dari metode yang digunakan. Prinsip ini 

dikenal dengan security through obscurity. Namun pada tahun 1883, Kerckhoff 

dalam jurnal berbahasa Prancis, mengajukan sebuah prinsip yang saat ini dikenal 

dengan nama Kerckhoff Principle. Prinsip ini menyatakan bahwa keamanan 

sebuah metode kriptografi haruslah bergantung pada pilihan kunci yang 

digunakan, bukan pada kerahasiaan dari metode itu sendiri (Anderson dan 

Petitcolas, 1998). Shannon (1949) juga mengajukan prinsip yang serupa, “the 

enemy knows the system being used”, yang dikenal juga dengan Shannon‟s 

Maxim. Shannon menyatakan bahwa dalam mendesain sebuah cryptosystem, 

haruslah diasumsikan bahwa lawan tahu dan mengenal sistem yang dibuat. 

Asumsi ini juga yang menjadi prinsip dalam menentukan tingkat keamanan 

sebuah algoritma kriptografi hingga saat ini. 

 

II.1.1 Ragam Kriptografi 

Dalam perkembangannya, kriptografi modern dibagi menjadi dua; kriptografi 

kunci simetris dan kriptografi kunci publik. 

 

Kriptografi Kunci Simetris 

Kriptografi kunci simetris adalah metode kriptografi yang menggunakan kunci 

yang sama untuk pengirim dan penerima. Metode ini adalah satu-satunya metode 

yang digunakan sampai ditemukannya kriptografi kunci publik. Contoh dari 

kriptografi kunci simetris ini adalah algoritma DES dan AES. 
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Dalam kriptografi kunci simetris, terdapat proses enkripsi E dengan kunci K 

sehingga pesan M dapat menghasilkan cipher text C : E(K, M) = C. Sebaliknya, 

proses dekripsi D dengan kunci K akan menghasilkan pesan M : D(K, C) = M.    

 

Proses enkripsi dan dekripsi ini memerlukan kunci yang sama, karena itulah 

metode ini dinamakan kriptografi kunci simetris atau disebut juga dengan 

kriptografi kunci privat. Pertukaran kunci dilakukan dengan melalui saluran yang 

aman atau secure channel dan kunci tersebut harus terjaga kerahasiaannya. Serupa 

halnya dengan sistem rahasia yang diajukan Shannon, model kriptografi kunci 

simetris ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar II.2 Model dari kriptografi kunci simetris 

 

Kriptografi Kunci Publik 

Salah satu kelemahan kriptografi kunci simetris adalah diperlukannya metode 

khusus untuk mendistribusikan kunci. Namun pada akhirnya hal ini dapat diatasi 

dengan menggunakan kriptografi kunci publik. Pada tahun 1976, Diffie dan 

Hellman mengajukan ide kontroversial untuk melakukan pertukaran kunci melalui 

saluran publik tanpa mengurangi tingkat keamanan pesan terenkripsi. Ide ini 

kemudian dikenal dengan nama Diffie-Hellman key exchange protocol. Berbeda 

dengan kriptografi kunci simetris, kriptografi kunci public menggunakan dua jenis 

kunci, kunci public dan kunci privat. Kunci publik ini digunakan oleh pengirim 

untuk mengenkripsi pesan yang akan dikirimkan untuk selanjutnya pesan ini 

didekripsi oleh penerima dengan menggunakan kunci privat yang ada pada 

secure channel

MCM

K

plaintext plaintext

key 

source

algoritma 

enkripsi

algoritma 

dekripsi
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penerima. Contoh dari algoritma yang termasuk dalam kriptografi kunci publik 

adalah RSA dan Elliptic Curve Cryptography. 

 

Seperti yang telah disinggung di atas, proses enkripsi dan dekripsi pada 

kriptografi kunci publik memerlukan kunci yang berbeda. Pada proses enkripsi E, 

pesan M dienkripsi menggunakan kunci publik penerima PUr . Pesan tersebut 

kemudian dienkripsi sehingga menghasilkan ciphertext C: E(PUr, M) = C. Untuk 

proses dekripsi D, penerima menggunakan kunci privat PRr sehingga diperoleh 

pesan M : D(PRr, C) = M. Proses kriptografi kunci publik dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

   Gambar II.3 Model dari kriptografi kunci publik 

 

II.1.2 Angka Acak 

Angka acak atau random number adalah deretan angka yang hubungan antara 

nilai suatu angka dengan angka berikutnya tidak dapat diprediksi secara ilmiah. 

Secara alamiah, angka acak didapatkan dengan berbagai cara diantaranya dengan 

merujuk pada nilai dari beberapa fenomena alam. Pada dasarnya, suatu deretan 

angka acak haruslah sama sekali tidak dapat diprediksi angka keluaran selanjutnya 

(independence) dan punya persebaran merata (uniform distribution) (Stallings, 

2006). Namun, komputer didesain untuk melakukan perintah sesuai dengan 

prosedur  dan aturan tertentu. Karena itu, komputer hanya dapat menghasilkan 

deretan angka acak dengan menggunakan rumus dan algoritma yang 

deterministic, sehingga dalam dunia komputer dikenal istilah Pseudo-random 

Number Generator (PNRG). PRNG merupakan suatu algoritma yang, berawal 

MCM
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dari satu titik tertentu yang disebut seed, mampu memproduksi deretan panjang 

bilangan-bilangan yang terlihat acak, meskipun deretan tersebut sebenarnya 

tetaplah bersifat periodik dan dapat diulang (Gonzalez-Diaz dkk., 2011). Bilangan 

yang terlihat acak inilah yang disebut dengan istilah angka pseudo-random.  

 

PRNG seringkali digunakan dalam kriptografi untuk menghasilkan kunci. Dengan 

kata lain, tingkat keamanan algoritma kriptografi tersebut juga bergantung pada 

algoritma PRNG yang digunakan.  Angka pseudo-random juga digunakan dalam 

penentuan posisi penyembunyian pesan pada steganografi (Luo dkk., 2010; Ge 

dkk, 2011). Karena pentingnya peranan angka acak, banyak penelitian yang 

membahas tentang angka acak dan angka pseudo-random mulai dikembangkan. 

Beberapa penelitian berfokus pada pencarian algoritma untuk menghasilkan angka 

acak, diantaranya dengan memanfaatkan noise pada integrated circuit (Petrie dan 

Connelly, 2000), noise dari superlumineschent diode dan laser semikonduktor 

(Yamazaki dan Uchida, 2013), suhu dan dari fenomena-fenomena lain yang 

menghasilkan kejadian acak yang sulit diprediksi. Algoritma kriptografi seperti 

Henkos (Bucerzan, 2008) bahkan menggunakan angka acak sebagai bagian dari 

proses enkripsi pesannya.  

 

Angka acak seringkali dikatakan lebih aman dibandingkan angka pseudo-random 

dikarenakan tingkat kesulitan dalam memprediksi angka acak lebih tinggi 

dibandingkan angka pseudo-random. Namun, kelemahan dalam memproduksi 

angka acak adalah besarnya konsumsi power serta rate produksi angka yang 

lambat dan jumlahnya terbatas (Gonzalez-Diaz dkk., 2011; Yamazaki dan Uchida, 

2013). Karena itu, seringkali dalam beberapa kasus PRNG tetap digunakan. 

Beberapa penelitian mengenai ini diantaranya PRNG berbasis time-variant 

recursion (Gonzalez-Diaz dkk., 2011), logistic map (Araki dkk., 2011), PRNG 

berbasis chaos (Cao dkk., 2009) dan banyak lagi penelitian lainnya di bidang ini. 

 

Dalam penelitian Stegokripto, PRNG digunakan untuk menghasilkan deretan 

bilangan pseudo-random yang diasumsikan sebagai noise. Namun pada 

praktiknya, noise dapat dihasilkan dari berbagai sumber, baik dari generator angka 
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acak maupun angka pseudo-random. Pseudo-random yang dipakai dalam 

penelitian ini digunakan untuk menunjukkan fungsionalitas dari teori Stegokripto. 

Untuk mengetahui angka acak ataupun angka pseudo-random yang tepat untuk 

digunakan sebagai noise tidak dibahas dalam penelitian ini dan dianjurkan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

II.2 Steganografi 

Sama halnya dengan kriptografi, steganografi sudah berkembang sejak ribuan 

tahun lalu. Kata steganografi berasal dari Bahasa Yunani, steganos yang berarti 

tertutup atau covered dan graphein yang berarti tulisan. Karena itu dalam 

steganografi dikenal istilah cover message. Cover message merupakan medium 

tempat disembunyikannya pesan. Medium ini umumnya berupa gambar, audio 

atau teks.  

 

Steganografi merupakan metode untuk menyembunyikan dan mentransmisikan 

data melalui medium tertentu dengan tujuan menyembunyikan keberadaan dari 

data tersebut (Al-ani dkk., 2010). Dengan kata lain, steganografi adalah teknik 

menyembunyikan data dalam data (Artz, 2001). Berbeda dengan kriptografi yang 

bertujuan agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak, 

steganografi justru bertujuan agar pesan tidak diketahui keberadaannya (Johnson 

dan Jajodia, 1998; Artz. 2001; Petitcolas dkk., 1999).  

 

Studi mengenai steganografi dalam literatur ilmiah merujuk pada penelitian 

Simmons (1983) yang memperkenalkan sebuah konsep “Prisoner‟s problem”. 

Simmons mengibaratkan steganografi dengan menggunakan tiga orang sebagai 

perumpamaan, dua orang tahanan yang berada dalam penjara tepisah dan satu 

orang penjaga penjara. Dua orang tahanan ini adalah Alice dan Bob, sedangkan 

penjaga penjara bernama Wendy. Alice dan Bob ingin meloloskan diri dari 

penjara dan perlu berkomunikasi satu sama lain tentang rencana ini. Persoalannya 

adalah setiap komunikasi yang terjadi antara Alice dan Bob selalu dipantau oleh 

Wendy. Jika komunikasi dilakukan, Wendy dapat mengubah pesan untuk 

menjebak mereka. Karena itu Alice dan Bob harus menemukan satu cara 
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bagaimana mereka dapat bertukar pesan rahasia tanpa dicurigai oleh Wendy. 

Dalam kasus ini, Alice dan Bob dapat menyembunyikan pesan dengan kode 

tertentu di dalam pesan lain yang tidak mencurigakan. Hal inilah yang dinamakan 

dengan steganografi. 

 

 

Gambar II.4 Steganografi pada the prisoner’s problem 

 

Dalam praktiknya, proses steganografi dilakukan dengan cara menyisipkan pesan 

yang akan dikirimkan ke dalam noisy area yang tidak terlalu diperhatikan 

(Johnson dan Jajodia, 1998). Banyaknya data yang dapat disembunyikan 

tergantung dari ukuran medium atau cover message yang digunakan (Artz, 2001). 

Proses penyembunyian atau sering juga disebut hiding atau embedding data ini 

harus melalui pertimbangan tertentu agar medium yang digunakan tidak terlalu 

banyak terdegradasi sehingga medium tersebut menjadi mencurigakan (Bender, 

1996). Semakin mencurigakan sebuah medium semakin besar potensi data yang 

tersimpan terdeteksi. 
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Gambar II.5  Skema umum dari steganografi 

 

Steganografi memerlukan beberapa komponen diantaranya adalah pesan M, cover 

message X, dan kunci K yang disebut dengan kunci stego (stego key). Pesan yang 

akan dikirim terlebih dahulu disembunyikan (embedding) ke dalam cover message 

dengan menggunakan kunci stego yang nantinya menghasilkan pesan stego S: 

Emb(X, M, K) = S . Setelah pesan disembunyikan, pesan stego S dikirim ke satu 

tempat atau dikirim langsung ke penerima untuk selanjutnya diekstraksi  

menggunakan kunci stego K yang telah disepakati sebelumnya sehingga 

menghasilkan pesan asli M: Ext(S, K) = M. 

 

Meskipun steganografi bukanlah hal baru dan memiliki sejarah yang beriringan 

dengan kriptografi, namun dalam perkembangannya, baik dari sisi matematis 

maupun teknologi, steganografi dapat dikategorikan sebaga subjek penelitian yang 

relatif muda. Ini dapat dilihat dari belum begitu banyaknya kesepakatan dan 

formulasi khusus yang membahas tentang topik steganografi ini (Moulin dan 

O‟Sullivan, 2003). Hal ini memunculkan peluang riset yang luar biasa untuk di 

masa depannya. 
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II.2.1 Ragam Steganografi 

Beberapa penelitian awal tentang steganografi berfokus pada penggunaan medium 

audio, video, teks dan gambar sebagai cover message. Meskipun demikian, 

penelitian tentang penggunaan medium tersebut terus dilakukan hingga saat ini. 

Beberapa diantaranya dengan memanfaatkan low bit-rate speech codec pada VoIP 

audio stream (Huang dkk., 2011), gambar adaptive (Luo dkk., 2010), spektrum 

gambar (Marvel dkk., 1999), video (Chae dan Manjunath, 1999), dan banyak lagi 

algoritma steganografi yang memanfaatkan medium-medium yang serupa.   

 

Namun belakangan, tujuan penelitian tentang steganografi tidak hanya untuk 

memaksimalkan algoritma pada medium yang sudah ada, tapi juga sudah mulai 

mengarah pada eksplorasi medium-medium lain yang dapat digunakan sebagai 

perantara pesan. Beberapa dari medium ini di antaranya melalui IP Header 

(Gawade dkk., 2014), Protokol TCP/IP serta UDP dan ICMP (Cobianu dkk., 

2011), gambar 3D (Chao dkk., 2009), sinyal ECG (Jero dan Ramu, 2016) serta 

beberapa medium lainnya. Penelitian-penelitan terbaru mengenai steganografi ini 

memicu perkembangan satu cabang ilmu dalam steganografi dan kriptografi, yaitu 

metode kombinasi steganografi dan kriptografi dalam pengamanan informasi. 

 

II.2.2 Noise 

Istilah umum untuk gangguan pada sinyal komunikasi disebut dengan noise. Pada 

dasarnya, keberadaan noise dianggap mengganggu kelancaran komunikasi yang 

sedang berlangsung. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena dalam setiap 

komunikasi yang terjadi, ada kemungkinan munculnya noise yang berasal dari 

gejala-gejala alam ataupun dari komponen perangkat elektronik itu sendiri. Dalam 

steganografi, noise tidak dianggap sebagai gangguan melainkan peluang. Jamil 

(1999) menyatakan bahwa keberadaan noise dalam sebuah komunikasi menjadi 

salah satu komponen pendukung dari kebanyakan metode steganografi. Salah satu 

contohnya adalah dengan menggantikan noise dengan pesan rahasia sedemikian 

rupa sehingga pesan tersebut tidak dapat dibedakan dengan noise. Dengan 

demikian pesan rahasia ini dapat dikirimkan pada penerima tanpa menimbulkan 

kecurigaan dari pihak ketiga.  
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Senada dengan Jamil, Petitcolas dkk. (1999) juga menyatakan bahwa keberadaan 

natural noise dapat dimanfaatkan sebagai cover message. Hal ini dapat ditemui 

pada steganografi audio yang memanfaatkan noise sebagai penyimpan pesan. 

Penelitian terbaru tentang penggunaan noise sebagai medium steganografi ini  

terdapat pada penelitian Wu dkk (2014) dan Wu dkk (2016) yang memanfaatkan 

noise pada saluran komunikasi fiber optik sebagai medium untuk 

menyembunyikan data. 

 

Seperti yang pernah disinggung sebelumnya, noise juga dapat digunakan dalam 

kriptografi. Beberapa algoritma kriptografi menggunakan noise sebagai random 

number generator (RNG) atau penghasil angka acak. Hubungan noise, 

steganografi dan kriptografi ini dibahas dalam pembahasan berikutnya. 

 

II.3 Penggabungan Kriptografi dan Steganografi 

Berbeda dengan steganografi yang bertujuan menyembunyikan keberadaan pesan, 

kriptografi mengubah pesan ke dalam bentuk ciphertext sehingga tidak dapat 

dibaca oleh pihak penyerang. Salah satu kelemahan dari kriptografi adalah 

meskipun data sudah terenkripsi, keberadaan data tersebut masih dapat diketahui 

oleh penyerang dan enkripsi tersebut dapat dipecahkan dalam waktu terentu (Artz, 

2001). Untuk itu, beberapa peneliti mengajukan skema pengamanan pesan dengan 

menggabungkan kedua metode ini. 

 

Steganografi dalam bidang keamanan informasi tidak dimaksudkan sebagai 

pengganti kriptografi, tapi sebagai justru sebagai pelengkap. Jika kedua metode 

ini digabungkan, akan meningkatkan tingkat keamanan informasi (Johnson dan 

Jajodia, 1998; Artz, 2001). Penelitian-penelitian mengenai penggabungan 

steganografi dan kriptografi ini tidak hanya memanfaatkan medium-medium 

tradisional seperti gambar, video, suara atau teks. Namun juga dengan 

memanfaatkan medium lain yang telah dibahas sebelumnya. Meskipun demikian, 

medium seperti gambar tetap menjadi medium yang sering digunakan, seperti 

penelitan yang dilakukan oleh Prema & Natarajan (2013) yang menggabungkan 
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steganografi  dan kriptografi visual dengan menggunakan genetric algorithm 

(GA) untuk mengamankan data.  Kriptografi visual sendiri biasanya digunakan 

untuk mengenkripsi informasi visual sedangkan GA digunakan untuk 

memodifikasi posisi piksel dari sebuah stego image. 

 

Gawade dkk. (2014) mengajukan algoritma steganografi dengan memanfaatkan IP 

header. Pesan terlebih dulu dienkripsi untuk kemudian disembunyikan pada field 

tertentu didalam IP header. Ciobanu dkk. (2011) juga mengajukan metode yang 

disebut SCONeP (Steganography and Cryptography over Network Protocols). 

Metode ini menggunakan kriptografi, kompresi dan steganografi dalam prosesnya. 

Enkripsi dilakukan dengan menggunakan Viginere Ciphers dan Triple DES, serta 

data dikompres menggunakan Huffman Tree lalu kemudian disembunyikan pada 

protokol jaringan. Protokol yang diajukan pada SCONeP ini mencakup protokol 

TCP/IP, UDP dan ICMP.  

 

II.4 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan pendekatan 

Design Science Research Methodology (Peffers dkk., 2007). Metodologi 

penelitian pada Design Science Research (DSR) ini terdiri dari identifikasi 

masalah dan motivasi, penentuan tujuan dari penelitian, perancangan dan 

pengembangan solusi, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi. Secara berurutan, 

metodologi tersebut dapat dilihat pada bagan berikut. 
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Gambar II.6 Konsep metodologi penelitian dengan pendekatan DSR 

 

Penjabaran dari metode yang digunakan berdasarkan tahapan penelitian adalah 

sebagai berikut. 

 

1. Identifikasi masalah dan motivasi 

Identifikasi masalah dilakukan melalui studi literatur yang ada. Berdasarkan 

literatur yang ada diketahui bahwa penggunaan noise dalam kriptografi dan 

steganografi sudah dilakukan, namun penggunaan ketiga variabel tersebut 

secara bersamaan masih belum banyak menjadi topik penelitian. Berdasarkan 

hipotesis awal, penggunaan noise dalam kriptografi dan steganografi 

berpotensi untuk meningkatkan keamanan data. 
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2. Penentuan tujuan dari penelitian 

Penentuan tujuan dilakukan berdasarkan identifikasi masalah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengembangkan metode pengamanan data yang berpotensi 

meningkatkan tingkat keamanan dari metode-metode yang sudah ada. 

   

3. Perancangan dan pengembangan solusi 

Penentuan tujuan dari penelitian ini mengarahkan pada satu perancangan 

konsep baru dari konsep yang sudah ada. Fokus penelitian ini adalah 

perancangan dan pengembangan Stegokripto yang merupakan kombinasi dari 

kriptografi dan steganografi dengan memanfaatkan penggunaan noise sebagai 

medium penyembunyian pesan. 

 

4. Demonstrasi 

Berdasarkan rancangan yang dibuat, demonstrasi dilakukan untuk melihat 

kesesuaian rancangan dengan tujuan dari penelitian.  

 

5. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk melihat efektifitas dari solusi yang dibuat terhadap 

persoalan yang diajukan. Evaluasi ini berupa pengujian terhadap Stegokripto 

berdasarkan parameter-parameter yang dibuat. 

 

6. Komunikasi 

Komunikasi dari solusi ini diajukan sebagai laporan tesis yang dilaporkan 

pada Institut Teknologi Bandung. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan keamanan informasi dan 

menjadi rujukan bagi pengembangan metode keamanan informasi berikutnya.  
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Bab III Desain Stegokripto 
 

Bab ini membahas tentang konsep dasar Stegokripto beserta design decision dari 

metode tersebut. 

 

III.1 Konsep Stegokripto 

Stegokripto merupakan sebuah metode pengamanan pesan melalui proses enkripsi 

dan dekripsi dengan memanfaatkan keberadaan noise sebagai medium untuk 

menyembunyikan pesan yang telah terenkripsi sebelumnya. Konsep ini 

merupakan gabungan dari kriptografi dan steganografi yang bertujuan untuk 

meningkatkan tingkat keamanan pesan. Dalam kriptografi, terdapat beberapa 

komponen yang membentuk sebuah algoritma kriptografi, diantaranya: 

- data (input/output), 

- kunci,  

- dan algoritma kriptografi. 

Steganografi juga memiliki beberapa komponen, yaitu: 

- data (input/output), 

- kunci, 

- dan cover message. 

 

Stegokripto menggabungkan kedua konsep kriptografi dan steganografi di atas. 

Dalam Stegokripto, terdapat data, kunci kriptografi, kunci steganografi yang 

diistilahkan dengan flag, algoritma kriptografi, dan cover message yang berupa 

noise. Secara garis besar konsep Stegokripto dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar III.1 Konsep Stegokripto 

 

Gambar III.1 di atas menunjukkan proses yang terjadi pada algoritma Stegokripto. 

Pesan yang diterima dienkripsi oleh pengirim. Pada dasarnya proses enkripsi ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma kriptografi apapun. Setelah pesan 

dienkripsi, pesan tersebut akan diselipkan diantara noise yang dihasilkan oleh 

noise generator. Pesan terenkripsi yang terselip diantara noise  inilah yang 

dikirimkan kepada penerima. Pesan ini disebut dengan stego-noise. 

 

Sebagai contoh, pesan yang harus dikirimkan berisi kata “RAHASIA”. Pesan 

terlebih dahulu dienkripsi dengan menggunakan AES 128-bit dengan 

menggunakan kunci “ganesa”. Proses enkripsi menghasilkan ciphertext berikut. 

 

y4w9tj6im4GaFFqdAEp/JA== 

 

Jika pesan dikirimkan dalam bentuk tersebut, ada kemungkinan penyerang dapat 

menganalisa pesan aslinya. Namun jika pesan tersebut diselipkan pada noise 

seperti berikut, 

 

a7mxvbflGDyx8CkoWZ6lu55jnclV982qMNK92w1UTE 

SvAlUXZ8ulWZxJspCYUmugBNs2xE33pfNC8EgFtxc 

Y6Cz4uIPr4WWa4R5kNAoUYl9aS8fWpHRSAPmhq6 

WEdzeE29sE223Smi1GODErF98Kf8by4w9tj6im4GaFF 

qdAEp/JA==l1a899sOURI2EWacVRG7zkgaliAZAKiiZ 
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maka upaya penyerang untuk mendekripsi pesan akan bertambah sebanyak noise 

yang ditambahkan sebelum pesan. Mengenai hal ini dibahas lebih lanjut pada 

bagian pengujian. 

 

III.2 Design Decision 

Desain dari Stegokripto ini mempertimbangkan beberapa hal berikut. 

a. Untuk pesan dengan ukuran lebih besar dari ukuran tertentu, pesan akan 

dibagi menjadi segmen-segmen dengan ukuran yang ditetapkan (fixed size). 

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keacakan pesan setelah disisipkan noise 

serta untuk mempersulit penyerang dalam menganalisis pesan. Pembagian 

pesan dilakukan setelah proses enkripsi selesai. Dengan kata lain, pesan yang 

dibagi tersebut adalah ciphertext dari pesan asli. Meskipun begitu, ini adalah 

salah satu pilihan untuk mempermudah proses implementasi. Pembagian 

pesan sesaat sebelum proses enkripsi juga dapat dilakukan, dengan catatan 

padding yang dilakukan pada segmen terakhir tidak terlihat serupa atau 

uniform.   

b. Desain dari algoritma ini dimaksudkan sebagai proof of concept dari konsep 

Stegokripto yang diajukan, karena itu dalam desain ini disebutkan bahwa 

proses pertukaran kunci stego bersifat pilihan. Meskipun begitu, dalam 

implementasi, pertukaran kunci diasumsikan sudah dilakukan. 

c. Stegokripto dimaksudkan untuk dapat dikombinasikan dengan algoritma 

kriptografi apapun.   

Secara keseluruhan, proses embedding data dan ekstraksi data dapat dilihat pada 

gambar berikut. 
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Gambar III.2 Proses Stegokripto 

 

Gambar di atas merupakan proses Stegokripto mulai dari data dimasukan sampai 

data akhir diekstraksi. Pesan yang berbentuk plaintext pada awalnya akan 

dienkripsi dengan menggunakan algoritma kriptografi tertentu, dalam hal ini AES, 

untuk kemudian digabungkan dengan noise yang dihasilkan oleh noise generator. 

Pada proses ini ada proses opsional yaitu pertukaran kunci stego antara penerima 

dan pengirim. Kunci stego ini dimaksudkan sebagai pemisah antara noise dan 

pesan sebenarnya. Proses pertukaran disebutkan opsional karena untuk ke depan 

diharapkan kunci stego bersifat tetap tanpa diperlukan proses pertukaran kunci 

antara pengirim dan penerima. Mengenai ini tidak dibahas dalam penelitian untuk 

menjadi saran dalam penelitian ke depannya.  

 

Sebelum digabungkan dengan noise, pesan yang sudah terenkripsi dipecah dalam 

beberapa segmen dengan kunci stego yang berupa flag sebagai penanda. Noise 

yang telah tergabung dengan pesan terenkripsi ini kemudian dikirimkan ke 

penerima. Dari sisi penerima, noise dan pesan terenkripsi akan dipisahkan terlebih 

dahulu. Penerima kemudian mendekripsi pesan sehingga dihasilkan pesan yang 

sebenarnya.  
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Stegokripto ini terbagi menjadi dua proses dasar, data embedding dan data 

extraction. Secara detailnya dapat dilihat pada gambar berikut. 

a. Data Embedding 

 

Gambar III.3 Data Embedding pada Stegokripto 

 

Proses penyisipan data berada pada sisi pengirim. Proses bermula dari 

penerimaan pesan masukan. Pesan kemudian akan di-padding untuk kemudian 

dilakukan proses enkripsi. Pesan yang sudah terenkripsi kemudian akan dibagi 

menjadi segment-segment yang berukuran tetap. Pemecahan menjadi segment 

ini bertujuan untuk memecah pesan agar tidak terlalu panjang saat diselipkan 

ke dalam noise. Pesan terenkripsi yang terlalu panjang akan memudahkan 

penyerang untuk memecahkan pesan.  

 

message

padding

message

noise

generator

encrypt 

message

adjust 

message 

length

fixed size

insert flag 

to encrypted 

message 

mixed with

noise

key

stego-noise

no

yes
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Pesan yang sudah terbagi-bagi ini akan diberikan penanda, yang dalam 

penelitian ini disebut sebagai flag, agar dapat diketahui oleh penerima. Pesan 

yang sudah diberi flag  kemudian disatukan dengan noise yang dihasilkan oleh 

noise generator untuk kemudian dikirim ke penerima. Pesan ini disebut 

dengan stego-noise.  

 

b. Data Extraction 

 

Gambar III.4 Data Extraction pada Stegokripto 

Proses ekstraksi pesan pada Stegokripto berlangsung pada sisi penerima. 

Penerima menerima stego-noise yang sudah disisipi pesan. Pesan tersebut 

kemudian disaring dengan mendeteksi flag yang sudah diketahui sebelumnya. 

Pesan yang memiliki flag akan didekripsi dengan panjang tertentu. Pesan yang 

terpisah-pisah ini kemudian digabungkan sehingga pesan yang dikirim oleh 

penerima dapat diterima keseluruhan. Sebagai catatan, dalam proses ini 

diasumsikan penerima dan pengirim sudah bertukar kunci melalui proses 

tertentu. 

stego-noise

filter noise

flag found

eliminate 

flag

decrypt
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Bab IV Implementasi dan Pengujian 

 

Pada bab ini dijelaskan implementasi dari Stegokripto beserta pengujiannya. 

Pengujian dilakukan dengan melakukan uji fungsional dan uji non fungsional. 

 

IV.1 Implementasi 

Implementasi Stegokripto ini menggunakan Python 2.7 sebagai bahasa 

pemrograman. Untuk mengimplementasikan algoritma kriptografi pada 

Stegokripto, digunakan suatu library yang bernama PyCrypto yang ditulis oleh 

Dwayne C. Litzenberger. PyCrypto merupakan Python Cryptography Toolkit 

yang menerapkan berbagai algoritma kriptografi yang ada. Penggunaan modul 

yang sudah ada dimaksudkan untuk mempermudah implementasi serta menjamin 

keamanan dari algoritma Stegokripto yang dibuat.  

 

Proses pertukaran data pada penelitian ini menggunakan RabbitMQ sebagai 

sarana pertukaran pesan. RabbitMQ digambarkan sebagai sebuah message broker 

yang bertugas menerima dan meneruskan pesan. Modul ini menerapkan antrian 

dalam proses penyampaian pesannya. Prinsip antrian ini berguna saat pengiriman 

pesan terenkripsi dan noise agar tidak bertabrakan. Dikarenakan implementasi ini 

sebagai pembuktian konsep, maka jalur lalu lintas pesan tetap berada dalam satu 

perangkat namun dengan menerapkan antrian yang berbeda-beda. 

 

AES digunakan sebagai algoritma kriptografi pada implementasi ini. AES 

merupakan algoritma kriptografi simetris yang dapat melakukan pemrosesan blok 

data berukuran 128 bits dengan menggunakan kunci berukuran 128 bits, 192 bits, 

atau 256 bits. Perbedaan panjang kunci digunakan sebagai penyebutan pada 

algoritma AES yang digunakan, yaitu “AES-128”, “AES-192”, dan “AES-256”. 

AES ditetapkan sebagai algoritma kriptografi standar oleh National Institute of 

Standards and Technology (NIST) pada tahun 2001 melalui publikasi Federal 

Information Processing Standards (FIPS) 197. Publikasi ini mendekripsikan 

standar-standar yang digunakan pada AES dengan berdasarkan pada algoritma 
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Rijndael yang dikembangkan oleh dua peneliti, John Daemen dan Vincent 

Rijmen. 

 

AES menggunakan deretan data 128 bits sebagai ukuran standar blok input dan 

output. Masukan yang diproses oleh AES melalui beberapa tahapan transformasi, 

diantaranya yang utama adalah: SubBytes(), ShiftRows(), MixColumns (), dan 

AddRoundKey(). Tahapan ini akan melewati beberapa proses pengulangan yang 

disebut round. Banyaknya round bergantung pada ukuran kunci yang digunakan 

pada implementasi AES tersebut. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel IV.1 Perbandingan AES-128, AES-192, dan AES-256 

 Panjang kunci (bytes) Ukuran blok (bytes) Jumlah round 

AES-128 16 16 10 

AES-192 24 16 12 

AES-256 32 16 14 

 

 

Penelitian ini menggunakan AES-128 sebagai algoritma kriptografi dan memiliki 

asumsi sebagai berikut: 

a. Noise yang digunakan adalah angka pseudo-random 

b. Proses pertukaran kunci, baik kunci kripto maupun kunci stego dilakukan 

dengan cara tertentu yang tidak termasuk dalam topik pembahasan 

c. Deteksi oleh penerima dengan memberikan flag pada header ciphertext 

yang digabungkan bersama noise. Setiap bertemu flag, data setelahnya 

diasumsikan sebagai pesan terenkripsi sebanyak bytes tertentu (fixed size). 

 

Noise yang digunakan dalam penelitian ini dihasilkan dari library os.urandom. 

Menurut Python Standard Library, os.urandom menghasilkan deretan angka bytes 

acak sebanyak nilai tertentu. Random bytes yang dihasilkan berasal dari sumber 

keacakan yang terdapat pada sistem operasi yang digunakan. Untuk sistem operasi 

windows, seperti yang digunakan pada penelitian ini, sumber keacakan berasal 

dari library CryptGenRandom pada Windows.  
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Pada situs Microsoft dijelaskan bahwa CryptGenRandom merupakan library 

Windows yang seringkali digunakan untuk menghasilkan random initialization 

vector dan salt. Library ini menghasilkan data yang secara kriptografi dapat 

disebut sebagai data acak atau cryptographically random. Data acak disebut 

sebagai cryptographically random  jika memenuhi standard tertentu sehingga 

dapat dengan aman digunakan dalam sebuah algoritma kriptografi. Dengan 

demikian, keacakan dari keluaran yang dihasilkan CryptGenRandom lebih 

terjamin sehingga sesuai untuk digunakan sebagai penghasil angka semi acak 

dalam penelitian Stegokripto ini. Implementasi dari Stegokripto menggunakan 

beberapa modul berikut. 

 

IV.1.1  Encryption 

Proses enkripsi diimplementasikan pada modul encryption.py. Modul ini 

menggunakan algoritma kriptografi AES sebagai algoritma kriptografi. Secara 

teori, proses enkripsi data dapat menggunakan algoritma kriptografi apapun, 

namun untuk kepentingan eksperimen algoritma AES ini yang dipilih. Dalam 

modul ini ada satu fungsi padding yang bertujuan untuk menyesuaikan panjang 

pesan  dengan panjang blok pesan pada AES. Selain itu, dalam modul ini juga 

dilakukan segmentasi atau pemisahan pesan yang telah terenkripsi menjadi 

segmen-segmen dengan panjang tertentu untuk kemudian masing-masing segmen 

diberikan flag sebagai penanda saat filterisasi stego-noise di sisi penerima. Proses 

yang terjadi pada modul encryption ini dapat dijelaskan dengan contoh di bawah. 

Contohnya, jika digunakan kalimat berikut sebagai masukan, 

 

0:49 autoplay autoplay Copy this code to your website or blog MOSCOW - Timur 

the goat was meant to be nothing more than a tasty meal for Amur, a Siberian 

tiger living in a safari park. 

 

maka modul encryption akan menghasilkan pesan terenkripsi sebagai berikut. 

 

ffff241d2c0c31e35e3b56046f39d102bce5 

ffff130985979a5501875958048c7449d2b4 
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ffff0535183e12092c106310cfdb349cb93d 

ffffe05d5150d88234fdea90e39c89da43d8 

ffff23fd0264b745b6cf7aa6a21d58f05fb1 

 

Pesan yang menjadi masukan dienkripsi dan dibagi menjadi beberapa segmen 

sepanjang 16 bytes. Di awal dari setiap segmen ini diberikan “ffff” sebagai flag. 

Flag  yang digunakan di sini hanyalah sebagai contoh dan panjang segmen dapat 

disesuaikan asalkan tidak merusak ketentuan panjang blok yang sudah ditentukan 

oleh setiap metode kriptografi yang digunakan.  

 

IV.1.2 Noise generator 

Modul noise generator digunakan untuk menghasilkan noise. Program ini 

menggunakan fungsi os.urandom pada Python untuk menghasilkan bilangan 

pseudo-random yang diibaratkan sebagai noise. Fungsi ini mengembalikan 

random bytes yang nantinya diubah menjadi bilangan heksadesimal oleh program. 

Noise generator ini menghasilkan bilangan heksadesimal acak sebagai angka acak 

yang digunakan. Hal ini hanya untuk tampilan dan disesuaikan dengan tampilan 

algoritma enkripsi yang digunakan. Pada kenyataannya noise generator ini 

menghasilkan bilangan bit acak yang nantinya akan tercampur dengan bit pesan. 

 

 

IV.1.3 Sender 

Sender.py adalah modul yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke penerima. 

Modul ini menerima pesan, memasukkannya dalam antrian kemudian meneruskan 

pesan yang telah terenkripsi beserta noise yang dihasilkan oleh noise_generator.py 

kepada penerima. Modul ini adalah modul terakhir dari sisi penerima dan 

langsung berhubungan dengan receiver.py. 

 

IV. 1.4 Receiver 

Receiver.py merupakan modul penerima pesan. Dalam eksperimen ini, modul ini 

bertindak sebagai server yang selalu stand-by untuk menerima pesan dari 

sender.py. Receiver.py menerima seluruh pesan yang masuk lalu meneruskannya 
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pada decryption.py untuk ditindaklanjuti. Sender dan Receiver bertugas untuk 

melanjutkan pesan ke tujuannya.  

 

IV.1.5 Decryption 

Proses dekripsi diimplementasikan dalam modul decryption.py. Modul ini juga 

sekaligus bertindak sebagai pemisah antara noise dan pesan. Pada modul ini noise 

yang masuk di filter berdasarkan flag yang ditentukan. Pesan yang diterima lalu 

akan didekripsi sesuai algoritma kriptografi yang digunakan. Jika dimisalkan pada 

contoh pada modul enkripsi sebelumnya, decryption akan mendeteksi flag “ffff” 

untuk kemudian bilangan sebanyak 16 byte setelahnya akan diasumsikan sebagai 

data. Bilangan ini kemudian akan didekripsi sehingga dihasilkan pesan yang 

sesuai dengan pesan masukan.  

 

IV.2 Pengujian 

Ada beberapa pengujian yang dilakukan: pengujian fungsional dan pengujian non-

fungsional. Pengujian non-fungsional terdiri dari uji keamanan dan uji performa 

dari program Stegokripto yang dibuat. 

 

IV.2.1 Pengujian Fungsional 

Pengujian fungsional bertujuan untuk menguji fungsi-fungsi dari program yang 

dibuat. Pengujian ini dilakukan dengan melakukan uji random terhadap sejumlah 

kemungkinan masukan. Data yang digunakan sebagai sampel mencakup kriteria: 

1. Pesan normal 

Pesan normal merupakan kumpulan data yang merujuk pada pesan yang biasa 

dipergunakan sehari-hari. Uji sampel ini untuk melihat fungsionalitas program 

pada kondisi normal. Pengujian ini menggunakan data yang berasal dari 

standard corpus Leipzig Corpora.  

2. Pesan ekstrim 

Pesan ekstrim untuk melihat sejauh mana program mampu menangani pesan 

dengan ukuran tertentu. Rincian skenario pesan ekstrim ini terdiri dari: 

panjang pesan minimal (satu karakter), pesan berukuran 64 KB, 32 KB dan 10 

KB.   
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Pengujian fungsional ini dilakukan dengan metode black box. Metode pengujian 

black box merupakan metode pengujian perangkat lunak dengan menguji 

fungsionalitas dari perangkat tersebut.. Skenario lengkap pengujian dapat dilihat 

pada tabel di bawah. Rincian hasil pengujian dapat dilihat pada Lampiran A. 

 

Tabel IV.2 Skenario pengujian 

Fungsi Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Jumlah 

pengujian 

Jumlah 

berhasil 

Menerima 

berbagai 

kemungkinan 

pesan 

Dapat 

memisahkan 

sekaligus 

mendekripsi 

pesan pada 

kondisi normal 

dan ekstrim 

Pesan yang 

dikirim dan 

diterima sama 

50 50 

Menerima 

pesan dengan 

kunci berbeda 

Dapat 

memisahkan 

dan 

mendekripsi 

pesan  

Pesan yang 

dikirim dan 

diterima sama 

5 5 

 

 

IV.2.2 Pengujian Non-Fungsional 

Pengujian non-fungsional terdiri dari pengujian keamanan Stegokripto serta uji 

performa dari Stegokripto.  

 

a. Pengujian Keamanan 

Pengujian keamanan dari algoritma Stegokripto ini dilakukan dengan melihat 

kemungkinan celah yang ada pada desain program. Pengujian ini bersifat teoritis. 

Pertama adalah uji keacakan dan kedua adalah uji serangan brute force. Dalam 

ilmu keamanan informasi, ada banyak kemungkinan serangan yang dapat 

dilancarkan terhadap suatu metode atau algoritma. Untuk menguji semua 

kemungkinan serangan ini, perlu penelitian lebih lanjut. Penelitian ini berfokus 

pada fungsionalitas program dan uji keamanan dari dua sisi yang disebutkan 

sebelumnya. 
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Uji Keacakan 

Keacakan atau randomness dari noise adalah salah satu poin penting dari 

algoritma ini. Keacakan dari noise membutuhkan penelitian tersendiri yang tidak 

akan dibahas lebih lanjut. Namun, dalam penelitian ini dijelaskan dua kriteria 

yang diperlukan untuk memastikan keamanan algoritma Stegokripto ini tetap 

terjaga: 

1. Keacakan stego-noise 

Keacakan yang dimaksudkan di sini adalah keacakan dari noise setelah 

disisipkan pesan terenkripsi. Jika dimisalkan noise yang digunakan adalah  

 

“a7mxvbflGDyx8CkoWZ6lu55jnclV982qMNK” 

 

sedangkan salah satu bagian hasil enkripsi pesan terdapat “CkoWZ6lu”, maka 

pengulangan seperti ini akan mencurigakan bagi penyerang. Hal ini mungkin 

saja terjadi namun kemungkinan terjadinya secara peluang akan kecil. 

Kemungkinan tabrakan ini serupa dengan kemungkinan tabrakan flag seperti 

yang dijelaskan dibawah.  

 

2. Pola flag 

Adapun kriteria flag yang digunakan dibatasi oleh kriteria yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Flag yang terlalu panjang memiliki kemungkinan lebih besar untuk 

terdeteksi polanya. Misalnya untuk flag “FFFFFFFF” memiliki 

kemungkinan tabrakan atau collision yang lebih kecil dengan noise, 

artinya frekuensi kemunculan kembali 4-byte flag tersebut kecil. Namun 

kemungkinan terdeteksinya akan lebih tinggi, hal ini dikarenakan pola flag 

panjang yang berulang lebih mencurigakan dari sisi penyerang sehingga 

keamanan pesan akan rentan. 

 

b. Flag yang terlalu pendek memungkinkan terjadinya collision dengan 

noise. Misalkan untuk flag “FF”, kemungkinan kemunculan dalam setiap 

satu byte noise adalah 
1

256
, artinya dalam setiap 256 byte noise ada peluang 
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salah satu diantaranya adalah flag. Sedangkan untuk flag “FFFF”, 

kemungkilan kemunculannya adalah 
1

256
 ×  

1

256
=  

1

65536
. Artinya 

kemungkinan kemunculan “FFFF” ada pada setiap 65536 byte noise. 

Karena itu diperlukan analisis lebih lanjut mengenai panjang flag 

disesuaikan dengan panjang pesan yang akan dikirim. 

 

Brute-force Attack 

Serangan brute-force merupakan salah satu serangan paling dasar terhadap 

algoritma kriptografi. Serangan ini dilakukan dengan mencoba semua 

kemungkinan kunci terhadap sebuah ciphertext. Analisa terhadap uji serangan ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 

Jika dimisalkan upaya penyerang untuk memecahkan sebuah algoritma kriptografi 

adalah C, maka upaya yang diperlukan penyerang untuk memecahkan algoritma 

Stegokripto ini adalah k x C dimana k adalah ukuran noise yang digunakan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya atau cost dari serangan 

terhadap Stegokripto adalah  

 

C‟ = C + kC    (IV.1) 

 

Jika diasumsikan penyerang mampu mendeteksi pesan yang terdapat pada noise, 

maka upaya untuk melakukan serangan tetap lebih besar dibandingkan pesan yang 

tidak disisipkan ke dalam noise. Anggap upaya untuk mendeteksi pesan yang 

diumpamakan dengan D, lebih kecil daripada upaya untuk mendekripsi pesan, C < 

D. Maka upaya total yang dilakukan penyerang adalah  

 

C‟ = C + kD    (IV.2)  

 

Upaya ini tetap lebih besar dibandingkan C yang merupakan upaya untuk 

melakukan serangan pada pesan yang tidak disisipkan pada noise.  

. 
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b. Pengujian Performa 

Pengujian performa terhadap algoritma ini dilakukan dengan mencari selisih (∆𝑡) 

dari waktu awal pesan dikirimkan (𝑡0) dan waktu sesaat setelah pesan didekripsi 

(𝑡1). Selisih waktu keduanya dapat dirumuskan. 

 

     ∆𝑡 = 𝑡1 − 𝑡0                                         (IV.3) 

 

Setiap pengujian dilakukan dengan menggunakan pesan dan kunci enkripsi yang 

sama untuk mencari tahu waktu rata-rata ketersampaian pesan. Pesan yang 

digunakan adalah “secret” dengan kunci enkripsi yang dihasilkan secara random 

“x5dWH23FO4cXmBAT”. Hasil untuk pengujian performa ini dapat dilihat pada 

Lampiran A. 

 

Pengujian dilakukan menggunakan komputer dengan sistem operasi Windows, 3 

GB RAM dan prosesor Intel Core 2 Duo @2.2 GHz. Hasil pengujian didapatkan 

waktu yang dibutuhkan rata-rata untuk melakukan satu kali deteksi dan dekripsi 

untuk setiap segmen pesan adalah 10400 microdetik atau setara dengan 10.4 

milidetik. Dengan hasil ini dapat disimpulkan sementara bahwa waktu yang 

dibutuhkan untuk mendekripsi satu segmen cukup singkat yaitu kurang dari satu 

detik. Dengan asumsi bahwa banyaknya segmen dalam sebuah pesan tergantung 

pada panjang pesan dan panjang segmen yang ditentukan, maka waktu tiba sebuah 

pesan berbanding lurus dengan banyaknya segmen dikali waktu untuk satu unit 

segmen.  
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Bab V Kesimpulan dan Saran 

 

V.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan di bawah ini. 

1. Noise dapat digunakan sebagai medium untuk menyembunyikan pesan. 

Pemanfaatan noise dilakukan dengan melakukan mixing atau pencampuran 

antara noise dan pesan. 

2. Noise dapat dihasilkan dari generator angka semi acak. Untuk implementasi 

ini digunakan generator angka pseudo-random sebagai penghasil angka semi-

acak. 

3. Noise dan pesan terenkripsi dapat dibedakan dengan memberikan penanda 

pada pesan terenkripsi yang akan tercampur noise. Penanda harus sedemikian 

rupa sehingga penyerang tidak menyadari akan keberadaan penanda ini pada 

noise. 

 

V.2 Saran 

Adapun saran dan arahan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Flag memiliki peran penting dalam Stegokripto. Diperlukan penelitian lebih 

lanjut untuk menentukan ukuran flag yang benar-benar menjamin keamanan 

metode Stegokripto ini. 

2. Penelitian mengenai noise dan generator angka acak sudah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya. Namun Stegokripto diperlukan penelitian lebih 

lanjut untuk menjamin keacakan noise setelah bergabung dengan pesan 

terenkripsi. Selain itu, diperlukan juga penelitian untuk menentukan entropy 

yang tepat dan aman untuk noise ini. 

3. Penelitan lanjutan mengenai pengujian tingkat keamanan Stegokripto ini perlu 

dilakukan. Diperlukan juga pengujian untuk pemilihan algoritma kriptografi 

yang efisien untuk digunakan.  

4. Diperlukan penelitan lebih lanjut untuk menjaga resistensi data terhadap 

serangan, terutama jika ada penyerang yang merusak konsistensi data pada 

noise. 
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Lampiran A  Hasil Pengujian 

 

A. 1 Hasil pengujian pengiriman pesan normal  

 

No Pesan Status 

1 0:49 autoplay autoplay Copy this code to your website 

or blog MOSCOW - Timur the goat was meant to be 

nothing more than a tasty meal for Amur, a Siberian 

tiger living in a safari park. 

Berhasil 

2 08:35 GMT - Roadmap signed - The head of the UN 

atomic watchdog says Iran has signed a "roadmap" for 

probing suspected efforts to develop nuclear weapons, 

a key part of an overall accord with major powers. 

Berhasil 

3 100 moments from the Iraq War 100 photos A boy 

stands at the scene of a car bombing in front of the 

Shaheen Hotel in Baghdad on January 28, 2004. 

Berhasil 

4 10 a.m. From cyberspace to space itself, Republican 

presidential candidate Ben Carson says "strength is 

really the defense against aggressiveness by others" 

from cyberspace to space itself. 

Berhasil 

5 11 hours Meet the Press With 16 Million in 

Obamacare, Is the Repeal Debate Over? 

Berhasil 

6 12 photos: Unveiled: Afghan women past and present 

Afghanistan: In the present - Women wait to receive 

food aid during a U.N. World Food Program scheme in 

Kabul in December 2001. 

Berhasil 

7 13.54 An unconfirmed report emerges that the hostage-

taker at the supermarket is the person police were 

looking for in connection with the killing of a 

policewoman in a southern Paris suburb on Thursday. 

Berhasil 

8 15-M22M1769, 1770 Sarah Cooper has been charged 

with improper use of registration, no registration & no 

insurance offenses, as of 7-29 & 7-26-15, respectively. 

Berhasil 

9 16 January 2015 Last updated at 09:55 Why would 

anyone want an eyeball tattoo? 

Berhasil 

10 16 photos: Transgender identity in the news Born 

female, Brandon Teena was living as a man in 

Nebraska when he was raped and killed by two men in 

1993. 

Berhasil 

11 16 photos: X-Men characters X-Men characters - Halle 

Berry reprises her role as one of the X-Men's most 

ubiquitous team members, Storm. 

Berhasil 

12 17 photos: Meet the faces of the new 'Star Wars' 

Obviously, you can't have Daniels' C-3PO without 

Kenny Baker's R2-D2. 

Berhasil 

13 1974 - Serves as the Democratic National Committee 

campaign chairman for the 1974 congressional 

Berhasil 
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elections. 

14 1976 The Olympic torch is ignited during the Montreal 

1976 Olympic Games opening ceremony. 

Berhasil 

15 1991 - The Republic of China applies to join the U.N. 

separately from mainland China as the representative 

of Taiwan and its related islands, saying that 

Resolution 2758 was irrelevant to Taipei's status. 

Berhasil 

16 19 Action News compiled the all of the documents, 

which can be viewed below. 

Berhasil 

17 1. Are you concerned about the direction this country is 

headed? 

Berhasil 

18 2014's AirAsia crash will continue to affect travel in 

2016. 

Berhasil 

19 2015 'Dancing With the Stars' contestants 13 photos 

Legendary soul singer Patti LaBelle, who was 

partnered with pro dancer Artem Chigvintsev, will 

always be a winner in the music world. 

Berhasil 

20 2015 Model-Year Vehicle To discuss this topic, or any 

other automotive-related information, with a Kelley 

Blue Book analyst on-camera via the company's on-site 

studio, please contact a member of the Public Relations 

team to book an interview. 

Berhasil 

21 21inc (Note: CBC does not endorse and is not 

responsible for the content of external links.) Two 

Moncton men are lobbying municipal councils in New 

Brunswick for support to allow permanent residents of 

the province to vote in municipal elections. 

Berhasil 

22 21 photos: Chris Christie's career in photos Christie 

speaks at a Reform Agenda Town Hall meeting at the 

New Jersey Manufacturers Insurance Company facility 

on March 29, 2011, in Hammonton, New Jersey. 

Berhasil 

23 21 photos: Gay celebs and marriage Attorney Justin 

Mikita, left, and "Modern Family" star Jesse Tyler 

Ferguson announced their engagement in 2012 via their 

website tietheknot.org and then married in July 2013. 

Berhasil 

24 21 photos: Jenner's journey: From Bruce to Caitlyn 

Jenner attends the premiere of the reality show 

"Keeping Up with the Kardashians" in 2007 with, from 

left, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kris Jenner, 

Kourtney Kardashian and Rob Kardashian. 

Berhasil 

25 22 photos: Photos: Attack on U.S. mission in Benghazi 

Attack on U.S. mission in Benghazi - U.S. President 

Barack Obama, with Secretary of State Hillary Clinton 

on September 12, makes a statement at the White 

House about Stevens' death. 

Berhasil 

26 22 photos: Sequel mania: A guide to the next 5 years of 

film When it comes to sequels, few have been as 

longed for as "Finding Dory," the next installment 

Berhasil 
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following Disney/Pixar's heartwarming 2003 film, 

"Finding Nemo." 

27 22-year-old college student blows her $90,000 college 

fund and blames her parents. 

Berhasil 

28 23 photos: Photos: Malaysia Flight 17 victims 

remembered Malaysia Flight 17 victims remembered - 

John Paulissen, his wife Yuli Hastini and their two 

children, Martin Arjuna and Sri were all aboard the 

flight. 

Berhasil 

29 26 photos: Badass women of sci-fi Mal trusts no one 

more than his right-hand woman Zoe, played by Gina 

Torres, in the beloved, short-lived series "Firefly." 

Berhasil 

30 2. 8 How close do you sit in front of the TV when 

gaming? 

Berhasil 

31 29 photos: The most buzzworthy primetime shows of 

the fall "Supergirl," premieres October 26, 8:30 p.m. 

ET, CBS: As the fall season starts, this late October 

entry perhaps represents the biggest gamble of all. 

Berhasil 

32 2. Amash personally explains every vote he casts on his 

Facebook page. 

Berhasil 

33 ) 2. catch wind v. phr. Berhasil 

34 2. In 2009, under pressure from India the U.S. took the 

Kashmir issue off of the Kashmir-Af-Pak negotiations 

that was so vital to any peace plan and regional 

stability. 

Berhasil 

35 2. Stir the polenta flour into the onion and cook, 

stirring continuously, for two to three minutes. 

Berhasil 

36 2) The Language of Lust guide highlights the 

Importance of talking as well as how to talk to your 

man. 

Berhasil 

37 2. We're able to identify a conversation early enough 

that we have time to not only develop content, but get 

that content approved both internally and by our client 

and get it in front of legal with enough time to publish 

before the conversation ends. 

Berhasil 

38 2. You Try to Please Everyone One way to reduce the 

chances of being rejected is by trying to please 

everyone. 

Berhasil 

39 31 photos: Best images from Whistling Straits Round 

four - The tearful 27-year-old was congratulated by his 

longtime caddy and mentor Colin Swatton on the 18th 

green. 

Berhasil 

40 32 photos: Night of terror: Paris attacks Forensic police 

search for evidence inside the Comptoir Voltaire cafe 

after the attacks. 

Berhasil 

41 38 photos: World War II in pictures U.S. Marines of 

the 28th Regiment, 5th Division, raise the American 

flag atop Mount Suribachi, Iwo Jima, on February 23, 

Berhasil 
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1945. 

42 3 hours Politics Rep. Steve King, (R-IA) speaks during 

the Freedom Summit, Saturday, Jan. 24, 2015, in Des 

Moines, Iowa. 

Berhasil 

43 3. Kit-Kats: Kit-Kats could be a little lower down on 

this list, but when a Kit-Kat melts, it is ruined forever. 

Berhasil 

44 3rd DISTRICT: If anyone has information regarding 

any of the reported incidents, please call South 

Detective Division at 215-686-3013 or submit a tip. 

Berhasil 

45 3. The perils of email autofill The legislative 

committee on hydraulic fracturing delayed issuing its 

report until mid-January. 

Berhasil 

46 41 photos: The week in 40 photos A boy sits in a 

makeshift flotation device in a flooded house in 

Calumpit, Philippines, on Sunday, December 20. 

Flooding has hit parts of the country after Typhoon 

Melor struck. 

Berhasil 

47 42 photos: Two guys and their classic ride 

Shijiazhuang to Taian – Our BMW was a little thirsty. 

42 photos: Two guys and their classic ride 

Shijiazhuang to Taian – We met many local people 

along the way. 

Berhasil 

48 44 photos: What a shot! 44 amazing sports photos 

Houston's Evan Gattis throws gummy bears into his 

mouth after hitting a home run in Oakland, California, 

on Wednesday, September 9. A teammate handed him 

the snack at home plate. 

Berhasil 

49 48 photos: Bill Clinton's life and career The Clintons, 

and their daughter Chelsea, center, depart the White 

House on August 18, 1998, with their dog Buddy on 

their way to a two-week vacation in Martha's Vineyard, 

Massachusetts. 

Berhasil 

50 4. Faith-inspired organizations help to spread the 

message of a healthy lifestyle - "which is the only 

affordable way to deal with non-communicable 

diseases of lifestyle, which are exploding in every 

nation around the world". 

Berhasil 

 

Keterangan: status “berhasil” artinya pesan yang dikirim sama dengan pesan yang 

diterima. 
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A. 2  Hasil pengujian pengiriman pesan ekstrim 

No Pesan Status 

1 1 Berhasil 

2 A Berhasil 

3 File sebesar 10 Kilobytes berisi huruf „a‟  Berhasil 

4 File sebesar 32 Kilobytes berisi huruf „a‟ Berhasil 

5 File sebesar 64 Kilobytes berisi huruf „a‟ Berhasil 

 

Keterangan: status “berhasil” artinya pesan yang dikirim sama dengan pesan yang 

diterima. 

  

A. 3 Hasil pengujian dengan kunci berbeda dengan pesan “secret” 

Kunci Encrypted Decrypted 

7mxvbflGDyx8CkoW 2f8f119c5bcb107b310d4d9ce0e6c6f9 secret 

MxBMZd7tdZ8GS0S9 aae86a980c4c4628341b427b05e802d secret 

uCdyNM9SuD3ejWwY 698d6230f24bb2dc1e379d2dcbf84f0 secret 

ZmARO2mMcS5iqu5g a28b6f1813c4b8f1f4887caf466b7e7e secret 

IogU57rOUDluGfe0 0e9735261422809b4a5d8c451bc012f secret 

 

Keterangan: kunci yang digunakan adalah karakter acak sepanjang 16 byte yang 

dihasilkan dengan menggunakan fungsi random pada Python. 
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A. 4 Hasil pengujian performa Stegokripto 

Pengujian 

ke- 
𝑡0 𝑡1 ∆𝑡 (µs) 

1 04:17:56.908000 04:17:56.924000 16000 

2 04:18:19.438000 04:18:19.438000 0 

3 04:21:02.957000 04:21:02.973000 16000 

4 04:22:06.038000 04:22:06.038000 0 

5 04:23:28.118000 04:23:28.133000 15000 

6 04:24:20.388000 04:24:20.404000 16000 

7 04:25:04.543000 04:25:04.543000 0 

8 05:18:27.848000 05:18:27.863000 15000 

9 05:19:16.323000 05:19:16.338000 15000 

10 05:19:56.390000 05:19:56.390000 0 

11 05:21:13.015000 05:21:13.015000 0 

12 05:21:38.096000 05:21:38.112000 16000 

13 05:22:38.981000 05:22:38.981000 0 

14 05:24:02.623000 05:24:02.638000 15000 

15 05:24:31.028000 05:24:31.044000 16000 

16 05:24:56.223000 05:24:56.223000 0 

17 05:25:43.992000 05:25:44.008000 16000 

18 05:26:13.799000 05:26:13.830000 31000 

19 05:26:47.983000 05:26:47.998000 15000 

20 05:27:15.174000 05:27:15.189000 15000 

21 05:27:36.193000 05:27:36.193000 0 

22 05:28:01.144000 05:28:01.144000 0 

23 05:28:21.806000 05:28:21.822000 16000 

24 05:28:52.808000 05:28:52.840000 32000 

25 05:30:17.333000 05:30:17.333000 0 

26 05:30:55.301000 05:30:55.301000 0 

27 05:31:30.874000 05:31:30.889000 15000 

28 05:31:59.543000 05:31:59.559000 16000 

29 05:33:46.228000 05:33:46.228000 0 

30 05:34:10.847000 05:34:10.863000 16000 
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Lampiran B  Kode Sumber Stegokripto 

 

B. 1 Modul sender.py 
 

#sender.py 

#!/usr/bin/env python 

#-*- coding: utf-8 -*- 

 

import pika 

import time 

import sys 

 

connection = 

pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host='localhost'

)) 

channel = connection.channel() 

 

channel.queue_declare(queue='sender_queue', durable=True) 

channel.queue_declare(queue='channel_queue', durable=True) 

 

print(' [*] Waiting for messages. To exit press CTRL+C') 

 

def callback(ch, method, properties, body): 

 sys.stdout.write(body)  

 ch.basic_ack(delivery_tag = method.delivery_tag) 

channel.basic_publish(exchange='',routing_key='channel_queue

', body=body) 

 

 

channel.basic_qos(prefetch_count=1) 

channel.basic_consume(callback, queue='sender_queue') 

 

channel.start_consuming() 
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B. 2  Modul receiver.py 
 

#!/usr/bin/env python 

#-*- coding: utf-8 -*- 

 

import pika 

import time 

import sys 

 

connection = 

pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host='localhost'

)) 

channel = connection.channel() 

channel.exchange_declare(exchange='logs', type='fanout') 

 

channel.queue_declare(queue='receiver_queue', durable=True) 

channel.queue_declare(queue='channel_queue', durable=True) 

 

def callback(ch, method, properties, body): 

 sys.stdout.write(body) 

 while(1): 

  channel.basic_publish(exchange='logs', 

     routing_key = 'receiver_queue', 

     body = body, 

     properties = pika.BasicProperties( 

     delivery_mode = 2,   

     )) 

  break; 

 

channel.basic_consume(callback, queue='channel_queue', 

no_ack=True) 

 

print(' [*] Waiting for messages. To exit press CTRL+C') 

channel.start_consuming() 

connection.close() 
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B.3 Modul encryption.py 
 

#!/usr/bin/env python 

#-*- coding: utf-8 -*- 

 

from Crypto.Cipher import AES 

from random import randint 

from datetime import datetime 

import pika 

import sys 

import os 

import time 

 

"""  

Encrypt using AES (ECB mode)  

 Key: 

  The encryption key of AES is 16, 24 or 32 bytes long.  

 BLOCK_SIZE: 

 Used to encrypt and decrypt the message. Block size in 

AES is 16 bytes long 

 SEGMENT_SIZE: 

 Set the size of segment to be sent into noise. We 

specify the length is 16 bytes (32 hexadecimal number)  

    

Sending message through "sender_queue" 

 

Using ‘ffff’ as flag. 

""" 

 

BLOCK_SIZE = 16  

PADDING = '{' 

SEGMENT_SIZE = 32  

key = 'x5dWH23FO4cXmBAT' 

plaintext = "This is plaintext" 

 

connection = 

pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host='localhost'

)) 

channel = connection.channel() 

 

#padding if message less than 16 byte 

def pad (plaintext, block_size = BLOCK_SIZE, padding = PADDING): 

return plaintext + ((block_size - len(plaintext)%block_size) 

* padding) 

 

encobj = AES.new(key, AES.MODE_ECB) 

ciphertext = encobj.encrypt(pad(plaintext)) 

cipherhex = ciphertext.encode('hex') 

print len(cipherhex) 

 

#check if ciphertext hexadecimal less than or equal 16 bytes 

if len(cipherhex) < SEGMENT_SIZE: 

 message = 'ffff' + cipherhex 

 channel.queue_declare(queue='sender_queue', durable=True) 

channel.basic_publish(exchange=''routing_key='sender_queue', 

body= message, properties= 

pika.BasicProperties(delivery_mode = 2,)) 
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 print message 

   

else:  

 for j in range(len(cipherhex)/SEGMENT_SIZE): 

message = 'ffff' + [cipherhex[i:i+SEGMENT_SIZE] for i 

in range(0,len(cipherhex),SEGMENT_SIZE)][j] 

 

 channel.queue_declare(queue='sender_queue',durable=True) 

channel.basic_publish(exchange='',routing_key= 

'sender_queue',body=message,properties= 

pika.BasicProperties(delivery_mode = 2,)) 

  print message 

  time.sleep(randint(1,5)) 

connection.close() 
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B.4  Modul noise_generator.py 
 

#!/usr/bin/env python 

#-*- coding: utf-8 -*- 

 

import pika 

import sys 

import os 

import time 

 

connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters( 

        host='localhost')) 

channel = connection.channel() 

 

channel.queue_declare(queue='sender_queue', durable=True) 

while(1): 

 #generate random hexadecimal number 

 noise_sent = os.urandom(16).encode('hex') 

 channel.basic_publish(exchange='', 

    routing_key='sender_queue', 

    body=noise_sent, 

    properties=pika.BasicProperties( 

    delivery_mode = 2, # make message 

persistent 

    )) 

 print("".join(noise_sent)) 

 time.sleep(1) 

connection.close() 
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B.5  Modul decryption.py 

 
#!/usr/bin/env python 

#-*- coding: utf-8 -*- 

 

from Crypto.Cipher import AES 

from datetime import datetime 

import pika 

import time 

import sys 

 

"""  

Decrypt using AES (ECB mode)  

 Key: 

  The encryption key of AES is 16, 24 or 32 bytes long.  

 BLOCK_SIZE: 

 Used to encrypt and decrypt the message. Block size in 

AES is 16 bytes long 

 SEGMENT_SIZE: 

 Set the size of segment to be sent into noise. We 

specify the length is 16 bytes (32 hexadecimal number)  

    

Receive message through "receiver_queue" 

 

Using ‘ffff’ as flag. 

""" 

 

BLOCK_SIZE = 16  

PADDING = '{' 

key = 'x5dWH23FO4cXmBAT' 

 

connection = 

pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host='localhost'

)) 

channel = connection.channel() 

 

channel.exchange_declare(exchange='logs', type='fanout') 

 

channel.queue_declare(queue='receiver_queue', durable=True) 

channel.queue_bind(exchange='logs', queue='receiver_queue') 

 

print(' [*] Waiting for messages. To exit press CTRL+C') 

 

def callback(ch, method, properties, body): 

 nonoise = '' 

 #separating encrypted data from noise [16 byte] 

 for i in range(len(body)): 

if body[i]=='f' and body[i+1]=='f' and body[i+2]=='f' 

and body[i+3]=='f': 

   nonoise = body[i+4:i+36] 

   break 

  else:  

   sys.stdout.write('') 

    

 #decrypting data... 

 ciphercode = nonoise 

 ciphertext = ciphercode.decode('hex') 
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 decobj = AES.new(key, AES.MODE_ECB) 

 plaintext_padding = decobj.decrypt(ciphertext) 

 def depad (plaintext_padding, padding = PADDING): 

  return plaintext_padding.rstrip(padding) 

 

 plaintext = depad (plaintext_padding) 

 sys.stdout.write(plaintext) 

 

channel.basic_consume(callback, 

queue='receiver_queue',no_ack=True) 

channel.start_consuming() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


